Wygłoszone referaty:

-

seminarium „System jakości i co dalej?" (Dębica 1998) - tytuł referatu: „Stan obecny i
perspektywy rozwoju systemu jakości w FŚ „ŚRUBEX" S.A.”

-

konferencja „Podkarpacki Dzień Jakości": (Rzeszów 2002) - tytuł referatu: „QS-9000
szansą przyśpieszonej adaptacji systemu do wymagań ISO 9001: 2000"

-

seminarium Regionalnej Grupy Jakości (Podkarpacki Klub Biznesu, Rzeszów 2003) -tytuł
referatu: „Technika poka-yoke narzędziem zapobiegania błędom w procesie"

-

seminarium „Zarządzanie jakością, ochroną środowiska i bhp w perspektywie integracji z
Unią Europejską" (Rzeszów 2003), tytuł referatu: „Dochodzenie do certyfikatu i korzyści
z jego posiadania na przykładzie Fabryki Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX" S.A.”

-

seminarium szkoleniowe klientów TÜV SAARLAND (Sulejów 2004) - tytuł referatu:
„Certyfikacja wyrobów. Ilustracja w zakresie dyrektywy ciśnieniowej PED 97/23/EC"

-

seminarium „Rola zarządzania jakością w dostosowaniu przedsiębiorstw do wymogów
Rynku Wewnętrznego UE" (Rzeszów 2004), tytuł referatu: „Certyfikacja na zgodność z
Dyrektywą PED 97/23/EC oraz Merkblatt W0/W7 na przykładzie Fabryki Śrub w
Łańcucie „ŚRUBEX" S.A.”

-

seminarium szkoleniowe klientów TUV SAARLAND (Baranów Sandomierski 2006) tytuł referatu: „System zapewnienia jakości dla producentów i dystrybutorów elementów
złącznych wg wymagań normy ISO 16 426: 2002"

-

seminarium z okazji uroczystości zakończenia 2 edycji Podkarpackiej Nagrody Jakości
(Rzeszów 2006) - tytuł referatu: „Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania szansą
poprawy konkurencyjności organizacji"

-

seminarium TUV SAARLAND „Niezgodności z auditów systemu zarządzania jakością
wg ISO/TS 16 949: 2002 imperatywem doskonalenia systemu" (Szczyrk 2008) - tytuł
referatu: „Procesy logistyczne (w tym zakupy, magazynowanie i sprzedaż) i typowe
niezgodności występujące podczas auditów trzeciej strony, możliwe przyczyny oraz
działania korygujące/zapobiegawcze”

-

seminarium szkoleniowe klientów TUV SAARLAND (Warka 2008) - tytuł referatu:
„Utworzenie i utrzymanie przejrzystego stanowiska pracy wg zasad 5 S"

- seminarium CRSE „System zarządzania jakością ISO 9001 szansą na nową jakość pracy w
podkarpackich urzędach" (Świlcza 2008) - tytuł referatu: „Proces certyfikacji systemu
zarządzania jakością wg ISO 9001: 2000"
- seminarium TÜV NORD z serii "Czwartek Jakości" (Rzeszów 2009) - tytuł
referatu: "Rozwiązywanie problemów w organizacji"
-

SGS TLO Meeting (Budapeszt 2014), Special audit witnessed by VDA-QMC - Lead
Auditor experience

